De asbest-

BK ingenieurs

en vastgoed
specialist op
maat

asbest &
vastgoedbeheer
Is de specialist op het gebied van asbestvraagstukken en beheer van
vastgoed. Inventariseert gebouwen, schepen en installaties, begeleidt
complete asbestsaneringen en geeft advies bij beheer en onderhoud
van vastgoed.

De specialist in asbest
		en vastgoedbeheer
Asbest werd op grote schaal toegepast vanaf
eind jaren ’60 tot en met 1993 en is nog steeds
een factor om rekening mee te houden. Een
vervelende factor, dat weten we allemaal.
En als u (mede) verantwoordelijk bent voor
gebouwen, bruggen, installaties of zelfs
schepen waarin asbest is verwerkt, dan
wilt u dat er geen enkele twijfel is over de
maatregelen die door u en uw organisatie
genomen gaan worden. Maatregelen bij
calamiteiten zoals brand, maar ook in geval
van renovatie en sloopwerkzaamheden.
Asbest & Vastgoedbeheer is een pure
specialist die zich continu bezig houdt met
asbestvraagstukken en beheer van vastgoed.
De wetgeving is voor ons natuurlijk leidend,
maar Asbest & Vastgoedbeheer gaat een stap
verder. We leveren maatwerk omdat iedere
situatie anders kan zijn. Bij het uitbrengen van
een SC-540-onderzoek krijgt u van ons niet
alleen de droge feiten, maar onze
verslaglegging inclusief fotografie en
tekeningen, geeft een totaalbeeld van de
situatie.

Wat kunt u verwachten?
Asbest & Vastgoedbeheer heeft alles in huis
om u te ondersteunen bij asbestvraagstukken
en vastgoedvraagstukken. Onze specialisten
komen graag bij u langs voor een intakegesprek.
Is er een vermoeden van asbest, dan stellen
wij een SC-540-onderzoek op en brengen de

uitkomsten helder en overzichtelijk in kaart,
inclusief aanbevelingen.
Bij risicovolle situaties wordt er direct actie
ondernomen en indien noodzakelijk een NEN
2991-onderzoek (luchtmeting en stofmonsters)
gestart. Vermoedt u de aanwezigheid van
asbest? Schakel Asbest & Vastgoedbeheer in en
voorkom twijfels.

BK ingenieurs is een landelijk werkend
en onafhankelijk ingenieursbureau.
Wij werken nauw samen met u voor
het realiseren van concrete plannen.
Van de eerste planvorming
tot en met het civieltechnisch
bouw- en woonrijp maken van
(her)- ontwikkellocaties.
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Asbest
Kennis van laatste wet- en regelgeving
SC-540-onderzoek
NEN 2991-onderzoek
QuickScans
Toezichthouder tijdens sloop- en
saneringswerkzaamheden met
evaluatierapportage
Heldere kostenraming
Opleidingen, trainingen en cursussen op
het gebied van asbest
(DTA, DAV, ADK, DIA)

Wij stellen ons pro-actief op, zijn open
en transparant en altijd op zoek naar
de meest optimale oplossing.
Waarbij wij innovaties, nieuwe
technieken en duurzame oplossingen
koppelen aan een no-nonsense
mentaliteit voor het tijdig realiseren
van uw ambitie.
Vandaar ons motto: BK ingenieurs,
samen werken aan morgen.

Vastgoedbeheer
Visie op vastgoed
ISO-certificering
Expertise en praktijkervaring
Projectmanagement
Totaal vastgoedbeheer
Opzet en uitvoering MJOP en NEN 2767
Coördinatie van dagelijks onderhoud
Budgetbewaking en verantwoording

Afspraak maken?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Wij staan u graag te
woord. Bel 088 321 25 00 of stuur een e-mail naar info@bkingenieurs.nl.

www.bkingenieurs.nl

